
  

 

 
 

 

 

Gereglementeerde informatie - Persbericht 
 

OPENBAARMAKING OVER EEN TRANSPARANTIEKENNISGEVING 
(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen) 

 

Terhulpen, 16 april 2019 om 17u45 
 

1. Samenvatting van de kennisgeving 
ATENOR heeft een transparantiekennisgeving opgesteld.  
Atenor Long Term Growth, een dochteronderneming van Atenor verwerft Atenor-aandelen op de Euronext 
Brussels markt voor het nieuwe 2019 aandelenoptieplan. Na de laatste overnames op Euronext Brussels op 10 
april 2019 heeft ATENOR de statutaire grens van 5% overschreden. ATENOR bezit nu 5,00% van de aandelen van 
de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal van ATENOR wordt vertegenwoordigd door 5.631.076 aandelen 
(noemer).  
 

2. Inhoud van de kennisgeving 
De op 11 april 2019 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie: 

 Reden van de kennisgeving : Verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten 
 Kennisgeving door : de moedermaatschappij 
 Kennisgevingsplichtige persoon : ATENOR - Avenue Reine Astrid 92 te 1310 Terhulpen 
 Transactiedatum: 10 april 2019 
 Overschreden drempel (in %): 5% 
 Noemer: 5.631.076 
 Details van de kennisgeving: 

A) Stemrechten Vorige kennisgeving Na de transactie 

 # stemrechten # stemrechten % stemrechten 

Houders van stemrechten  Verbonden 
aan effecten 

Los van de 
effecten 

Verbonden aan 
effecten 

Los van de 
effecten 

Atenor SA 9.500 0  0,00%  

Atenor Group Investments SA 163.427 163.427  2,90%  

Atenor Long Term Growth  117.999  2,10%  

Sub-totaal 172.927 281.426  5,00%  

 TOTAAL 281.426 0 5,00% 0% 

      
B) Gelijkgestelde financiële 

instrumenten 
Na de transactie 

Houders van gelijkgestelde 
financiële instrumenten 

Type financieel 
instrument 

Verval- 
datum 

Uitoefenings 
termijn of -

datum 

# stemrechten die 
kunnen worden 
verworven bij de 

uitoefening van het 
instrument 

% stem-
rechten 

      

 TOTAAL  0 0,00% 

 TOTAAL (A + B) # stemrechten % stem-
rechten 

  281.426 5,00% 

 Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: 
Atenor Group Investments SA wordt rechtstreeks gecontroleerd door Atenor SA.  Atenor Long Term 
Growth SA wordt rechtstreeks gecontroleerd door Atenor SA.  Atenor is geen gecontroleerde entiteit. 

Dit persbericht kan op de website van ATENOR worden geraadpleegd. 

Contact : Sidney D. Bens, Chief Financial Officer – info@atenor.be – Tel. +32 2 387 22.99 

ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via 
haar stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het 
stads- en beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in vastgoedprojecten van formaat die beantwoorden aan strenge 
criteria inzake ligging, economische efficiëntie en respect voor het milieu. 

Reuters: ATE0.BR           -           Bloomberg: ATEB BB 
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